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Licitação: PR44/2021 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
Objeto: A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para possível aquisição de materiais decorativos e elétricos que serão utilizados para decoração Natalina do Município de Peritiba, conforme

relação de itens constantes no Anexo I do edital.

Fornecedor: 4562 - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA CPF/CNPJ: 01.276.119/0001-54 Valor total (R$): 7.805,50

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
19/11/2021 10 3079 - Cordão luminoso de Led estático, cor branco UN 15,00000 42,50000 637,50

Cordão luminoso  de  Led estático,  cor  branco:  conjunto  decorativo  natalino  LED (cordão com Led?s)  com no mínimo 90
Leds de alto brilho. Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Potência ?10W. Ligação paralela a três fios
anti-chama  (duas  séries  de  lâmpadas),  de  tal  forma  que  a  queima  de  uma  lâmpada  as  outras  permaneçam  acesas.
Isolação  dos  fios  em material  cristal,  plug  macho/fêmea (alto  travante).  Tensão  Bivolt  ou  220V.  Para  uso  em ambiente
externo.  Produto  dever  possuir  certificado  pelo  INMETRO  impresso  na  embalagem  ou  no  produto.  (ref.  Taschibra  ou
equivalente).
Marca: MD IMPORTACAO

19/11/2021 23 16418 - Mangueira/Corda luminosa luz LED, cor branca 100% cristalina, alto brilho uniforme em
torno  do  seu  corpo  (360º)  e  em  toda  sua  extensão  (sem  sombra),  seção  circular,  diâmetro  da
mangueira/corda  de  13mm

UN 7,00000 1.024,00000 7.168,00

Mangueira/Corda luminosa luz LED, cor branca 100% cristalina, alto brilho uniforme em torno do seu corpo (360º) e em
toda sua extensão (sem sombra), seção circular, diâmetro da mangueira/corda de 13mm, flexível, com aproximadamente
30 led's por metro linear, fios em cobre isolação PVC transparente. Caso queime uma lâmpada as outras devem funcionar
normalmente. Tensão Bivolt ou 220V. Própria para uso externo. Produto dever possuir certificado pelo INMETRO impresso
na embalagem ou no produto. (ref. Taschibra ou equivalente). Rolo com 100 metros.
Marca: REMANCI

Fornecedor: 4859 - SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI CPF/CNPJ: 07.038.642/0001-29 Valor total (R$): 22.266,50

19/11/2021 5 16411 - Cascata/cortina iluminada em Led – alto brilho; estático; com plug; na cor Branco morno;
tensão: Bivolt ou 220v; com no mínimo 100 lâmpadas; para uso externo; Isolação dos fios na cor
branca; medidas:

UN 35,00000 92,00000 3.220,00

Cascata/cortina iluminada em Led – alto brilho; estático; com plug; na cor Branco morno; tensão: Bivolt ou 220v; com no
mínimo  100  lâmpadas;  para  uso  externo;  Isolação  dos  fios  na  cor  branca;  medidas:  Comprimento  aproximado  3,5m
(+0,75m  de  cabo  de  força);  altura:  cordões  alternados,  sendo:  1,0  m  cordão  maior;  50  cm  cordão  menor;  com
espaçamento  máximo  de  15  cm  entre  o  cordão  maior  e  o  menor.  (ref.  Taschibra  ou  equivalente).
Marca: REMANCI

19/11/2021 6 2556 - Cinta/abraçadeira plástica flexível autotravante 3x150mm PCT 20,00000 11,50000 230,00
Cinta/abraçadeira plástica flexível autotravante medindo 3x150mm, pacote com 100 und.
Marca: VILA

19/11/2021 7 16412  -  Cinta/abraçadeira  plástica  flexível  autotravante  medindo  no  mínimo  3x100mm,  pacote
com  100  und.

UN 18,00000 12,80000 230,40

Cinta/abraçadeira plástica flexível autotravante medindo no mínimo 3x100mm, pacote com 100 und.
Marca: VILA

19/11/2021 8 2557 - Cinta/abraçadeira plástica flexível autotravante 3x250mm PCT 16,00000 26,90000 430,40
Cinta/abraçadeira plástica flexível autotravante medindo no mínimo 3x250mm, pacote com 100 und.
Marca: VILA

19/11/2021 9 3078 - Cordão luminoso de Led estático, colorido UN 2,00000 68,00000 136,00
Cordão luminoso de Led estático, colorido: conjunto decorativo natalino LED (cordão com Led?s) com no mínimo 90 Leds
de alto brilho. Comprimento aproximado 5m (+0,75m de cabo de força). Potência ?10W. Ligação paralela a três fios anti-
chama (duas séries de lâmpadas),  de tal  forma que a queima de uma lâmpada as outras permaneçam acesas. Isolação
dos  fios  em material  cristal,  plug  macho/fêmea  (alto  travante).  Tensão  Bivolt  ou  220V.  Para  uso  em ambiente  externo.
Produto dever possuir certificado pelo INMETRO impresso na embalagem ou no produto. (ref. Taschibra ou equivalente).
Marca: REMANCI

19/11/2021 11 3542 - Emenda/Conector de interconexão para mangueira de Led 13mm UN 5,00000 4,80000 24,00
Marca: REMANCI

19/11/2021 14 4222 - Fita Isolante rolo com 20m x 19mm. UN 23,00000 5,90000 135,70
Marca: MANPLEX

19/11/2021 15 19542 - Fita led 5050. com 60 leds por metro. Corte a acada metro. Uso interno/externo. Tensão
127v e 220v. Diâmetro de 6mm. Rolo com 5 m. Cores: branco frio, branco quente, azul, vermelho,
verde e colorido.

UN 100,00000 55,00000 5.500,00

Marca: REMANCI
19/11/2021 22 16417 - Mangueira/Corda luminosa luz LED, Colorida (cores a escolher), alto brilho uniforme em

torno  do  seu  corpo  (360º)  e  em  toda  sua  extensão  (sem  sombra),  seção  circular,  diâmetro  da
mangueira/corda  de  13m

UN 2,00000 1.030,00000 2.060,00

Mangueira/Corda luminosa luz LED, Colorida (cores a escolher), alto brilho uniforme em torno do seu corpo (360º) e em
toda sua extensão (sem sombra), seção circular, diâmetro da mangueira/corda de 13mm, flexível, com aproximadamente
30 led's por metro linear, fios em cobre isolação PVC transparente. Caso queime uma lâmpada as outras devem funcionar
normalmente. Tensão Bivolt ou 220V. Própria para uso externo. Produto dever possuir certificado pelo INMETRO impresso
na embalagem ou no produto. (ref. Taschibra ou equivalente). Rolo com 100 metros.
Marca: REMANCI

19/11/2021 24 18064 - Presépio com no mínimo 11 peças de resina maciça com pintura artesanal. UN 5,00000 980,00000 4.900,00
Presépio com no mínimo 11 peças de resina maciça com pintura artesanal. medindo aproximadamente 20cm de altura as
peças maiores e em média de 5 a 8 cm de largura de acordo com o personagem. Animais e e menino Jesus proporcionais.
Contendo a sagrada família: Jesus, Maria e José.
Marca: MD

19/11/2021 25 19483  -  Presépio  com  no  mínimo  11  peças  de  resina  maciça  com  pintura  artesanal.  medindo
aproximadamente  60cm  de  altura  as  peças  maiores  e  em  média  de  20  a  40  cm  de  largura  de
acordo  com  o  personagem.  Animais

UN 1,00000 5.400,00000 5.400,00

Marca: MD
Total Adjudicado (R$): 30.072,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 30.072,00
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